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UMOWA NR ZP-262-29/22 
„Usługa sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków  

Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz dla budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie 
Podlaskim wraz z wykonaniem przeglądu i inwentaryzacji urządzeń  

gaśniczych w wymienionych obiektach.” 

(wzór) 
 

zawarta w dniu                              2022 r. w Siedlcach pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Siedlcach,  ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce 

posiadającym NIP: 821-20-75-194,   REGON: 000571501  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach – ………………………………...…………………....... 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a  

……………………………………………………………………………………………………………
...…….…………………………………………………………………………………………………… 

 NIP: …………………………………………..REGON: …………………………………………….. 

reprezentowanym przez: ……………………………- ………………………………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

zwanych w dalszej części umowy „Stronami” 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
(ZP-261-29/22),  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.),  została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi sporządzenia 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach przy 
ul. Sądowej 2 i ul. Kazimierzowskiej 31 oraz dla budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie 
Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3 wraz z wykonaniem przeglądu i inwentaryzacji urządzeń 
gaśniczych w wymienionych obiektach – „Przedmiot Umowy.” 

 

§ 2 

1. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego dla budynków: 

1) Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 – jedna Instrukcja dla kompleksu 
trzech, połączonych ze sobą budynków z czego: 

a) budynek A (od ulicy Piłsudskiego) - 3 kondygnacje o łącznej powierzchni 889,31 

m2,  
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b) budynek B (od ulicy Świrskiego) – 4 kondygnacje w tym jedna podziemna o 
łącznej powierzchni 1 697,92 m2, 

c) budynek C (łącznik) - 3 kondygnacje w tym jedna podziemna o łącznej 
powierzchni 1 094,55 m2, 

2) Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 – jedna Instrukcja dla 
dwóch połączonych ze sobą budynków, różniących się poziomami. Każdy  
z budynków posiada 3 kondygnacje. Łączna powierzchnia kompleksu to: 1 035,60 m2, 

3) Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3 –  3 kondygnacje 
o łącznej powierzchni 2 733,50 m2. 

2. Każda z Instrukcji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie papierowej w dwóch 
egzemplarzach,  w wersji elektronicznej edytowalnej (docx) oraz nieedytowalnej (pdf). 

3. Instrukcje zostaną wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. - w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), ponadto 
Instrukcje będą zawierały informacje odnośnie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. 

4. Otrzymane dokumenty Zamawiający umieści w miejscach dostępnych dla ekip 
ratowniczych. 

5. Wykonawca sporządzi schematy dróg ewakuacyjnych w formie graficznej docelowo na 
dla każdej kondygnacji (z wyjątkiem kondygnacji podziemnych) każdego z budynków, 
czyli: 

1) Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 – 8 schematów w formacie A3, 

2) Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 – 5 schematów 
w formacie A3,  

3) Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3 – 2 schematy 
w formacie A3 oraz 1 w formacie większym niż A3 zapewniającym czytelność.  

6. Wymagania odnośnie schematów: 

1) Nadrukowane na płycie PCV,  

2) Matowe,  

3) Kontrastowe, 

4) Montowane do ścian za pomocą aluminiowych dystansów. 

7. Montaż schematów należy do obowiązków Wykonawcy. Schematy winny być 
umieszczone na wysokości wzroku w miejscach ogólnodostępnych.  

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzone schematy również w wersji 
elektronicznej w postaci plików PDF z aktywnymi warstwami oraz w postaci 
elektronicznej - edytowalnej tj. pliki dwg.  

9. Wykonawca po przekazaniu Zamawiającemu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz 
zamontowaniu schematów dróg ewakuacyjnych zapozna pracowników Zamawiającego 
z podstawowymi zagadnieniami ochrony pożarowej w budynkach.  

10. Spotkania z pracownikami odbędą się w każdym z budynków w terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym.  

11. Ze względu na ilość osób zatrudnionych w poszczególnych obiektach przewiduje się: 

1) w Sądzie Okręgowym w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 – 2 grupy,  

2) w Sądzie Okręgowym w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 – 1 grupa, 
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3) w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim – 1 grupa. 

12. Spotkania z pracownikami będą trwały co najmniej 2 godziny z uwzględnieniem części 
praktycznej obejmującej m.in. obsługę podręcznych urządzeń gaśniczych znajdujących się 
w obiektach.  

13. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca wystawi zaświadczenia dla uczestników.  

14. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach Przedmiotu Umowy przegląd  
i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz pomiar wydajności i ciśnienia 
statycznego oraz dynamicznego w instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz zewnętrznej 
wraz z konserwacją hydrantu.  

15. Wykonawca wykona przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca  
2010 r. - w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), z normą PN-EN 12367:1997, PN-EN 3-7+A1:2008 
oraz zapisami dokumentacji technicznej wyrobu. 

16. Wykonawca zinwentaryzuje podręczny sprzęt gaśniczy i wykaże go w protokole po 
przeprowadzonych czynnościach konserwacyjnych.  

17. Sporządzony przez Wykonawcę protokół będzie zawierał informacje odnośnie:  

1) daty przeprowadzonej konserwacji,  

2) terminu kolejnego przeglądu konserwacyjnego,  

3) czasookres, w którym przegląd jest ważny (ilość miesięcy), 

4) ilość sprawdzonego podręcznego sprzętu gaśniczego,  

5) wnioski i uwagi konserwatora.  

18. Wykonawca wykona pomiary wydajności ciśnienia statycznego oraz dynamicznego 
w instalacji hydrantowej wewnętrznej oraz zewnętrznej wraz z konserwacją hydrantu.  

19. Protokół z przeprowadzonych pomiarów, o których mowa w ust. 18 będzie zawierał 
informacje odnośnie: 

1) daty przeprowadzonego badania,  

2) terminu kolejnego badania,  

3) czasookres, w którym badanie jest ważne (ilość miesięcy),  

4) uwagi i wnioski konserwatora oraz zalecenia,  

5) wymagań norm w odniesieniu do wykonanych pomiarów,  

6) metodologii pomiaru.  

20. Wykonawca zinwentaryzuje wewnętrzne oraz zewnętrzne hydranty oraz wykaże je 
w protokole po przeprowadzonych pomiarach. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości Przedmiotu Umowy w zakresie 
szczegółowo określonym w ust. 1 – 20,  w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.  

§ 3 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy dostępu do wszystkich obiektów oraz pomieszczeń 
wchodzących w zakres opracowania aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.  

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy plany obiektu Sądu Okręgowego w Siedlcach przy 
ul. Sądowej 2 w formie elektronicznej w postaci plików pdf, natomiast w przypadku 
obiektu przy ul. Kazimierzowskiej 31 w Siedlcach oraz obiektu Sądu Rejonowego  
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w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3 plany przekazane zostaną w postaci skanów 
projektu wersji papierowej obiektu. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie dokumenty mające wpływ na zawartość 
merytoryczną sporządzanej dokumentacji tj. ekspertyzy ppoż., wcześniej opracowane 
Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, protokoły przeglądów urządzeń gaśniczych itp.. 
w formie papierowej lub elektronicznej. 

4. Wykonawca sporządzi dokumentację na podstawie przekazanych planów budowlanych 
oraz zweryfikuje ją ze stanem istniejącym. Wszelkie zmiany w obiektach zostaną 
naniesione na rzuty wykonane na potrzeby Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
wykonuje Przedmiot Umowy, jak za działania własne. 

6.  Wykonawca oświadcza, że:  

1) posiada wiedzę, doświadczenie i zasoby, w tym finansowe i kadrowe, pozwalające mu 
wykonać Przedmiot Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, 

2) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego spełnia wymogi niniejszej umowy, 
obowiązujących norm prawa polskiego i europejskiego, w szczególności 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca  
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz. U z Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), oraz norm technicznych,  

3) dysponuje i zapoznał się z dokumentacją i danymi technicznymi budynków Sądu 
Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 oraz Kazimierzowskiej 31, a także  
budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3, 

4) miał możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej budynków, o których mowa w pkt. 3,  

5) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie będzie naruszała praw autorskich  
i pokrewnych, patentów i licencji.  

§ 4 

1. Potwierdzeniem zrealizowania całego Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 
ust. 21 umowy będzie Protokół odbioru podpisany przez osoby do tego upoważnione 
wskazane w umowie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy z należytą starannością 
oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego 
podczas realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, braki 
lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie ustalonym przez 
Strony.  

5. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, braków lub usterek w terminie ustalonym 
zgodnie z ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia lub 
uzupełnienia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Ustala się, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie choćby części umowy jest 
równoznaczne z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy.  

§ 5 

1. Ze strony Zamawiającego osobami wyznaczonymi do kontaktowania się z Wykonawcą  
w sprawach związanych z realizacją umowy są:  
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1) Sąd Okręgowy w Siedlcach: ……………………tel.: ………………………………e-mail: 
………………………………………………………………………………………………. oraz 

2) Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim:  …………….tel: ……………………., e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Zamawiającym  
w sprawach związanych z realizacją umowy jest: …………………… tel.: ………… 
e-mail:………………………………………………………………………………………………... 

3. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 - 2,  druga Strona zostanie 
poinformowana e-mailem (skan) lub w formie pisemnej. Zmiana dokonana w trybie,  
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.   

§ 6 

1. Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy określony w § 1, stanowi łączna cena ryczałtowa 

brutto w wysokości: .................. zł (słownie: …………..…….....................................................). 

2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 na 
podstawie faktury w wysokości określonej zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w tym:  

1) Sąd Okręgowy w Siedlcach ul. Sądowa 2: ………………………………………... zł brutto, 

2) Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31: …………………………… zł brutto  

3) Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, ul. Ks. Bosco 3: ……………………….. zł brutto  

3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane  realizacją 
Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności ewentualne koszty zaliczek i/lub składek 
przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych). Nie będą stanowiły 
podstawy do zmiany wynagrodzenia niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego 
rozpoznania przez Wykonawcę zakresu umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony do niej Protokół odbioru, o którym 
mowa w § 4 ust. 1, podpisany przez przedstawicieli obu Stron. Brak załączonego do 
faktury Protokołu odbioru stanowić będzie podstawę dla Zamawiającego do wstrzymania 
się z zapłatą wynagrodzenia.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktury. Za termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego.   

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty 
odsetek ustawowych za opóźnienie.  

7. Fakturę należy wystawić na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, 08-100 Siedlce, ul. Sądowa 2, 
NIP 821-20-75-194. Faktura wystawiana będzie z podziałem na lokalizacje budynku Sądu 
Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach 
przy ul. Kazimierzowskiej 31 oraz budynku  Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim 
przy ul. ks. Bosco 3.  

8. Wykonawca jest*/nie jest* podatnikiem podatku VAT. Faktura płatne będzie przez 
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………………………….., 
wymieniony w fakturze  lub na inny rachunek Wykonawcy wymieniony w fakturze,  
umieszczony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.  
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§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
Zamawiający może odstąpić od umowy z w/w powodów w terminie 14 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji  
o zaistnieniu poniższych okoliczności:  

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji prac, przerwał lub zaniechał ich realizację gdy 
w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje to dotrzymania umownego terminu 
wykonania zamówienia, 

2) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z niniejszą umową oraz nie 
reaguje na dwukrotne pisemne zastrzeżenia Zamawiającego, dotyczące poprawek  
i zmian sposobu wykonania danych usług w wyznaczonym terminie,  

3) Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadające wymaganych 
uprawnień, 

4) Wykonawca z własnej winy naraził Zamawiającego na szkodę, 

5) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo dwukrotnych pisemnych uwag  
i wniosków Zamawiającego. 

3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub opóźnienie w usunięciu 
uchybień wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo niezwłocznie odstąpić od zawartej umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie 
powstało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

4. W sytuacji opisanej w ust. 1 - 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 8 

1. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 
określonym w § 2 ust. 21, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary 
umownej w wysokości 100,00 zł. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, braków i usterek stwierdzonych podczas 
odbioru Przedmiotu Umowy - w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego  
w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa  
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej do dnia odstąpienia lub 
rozwiązania łącznej wartości brutto umowy określnej w § 6 ust. 1. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% łącznej wartości umowy brutto 
określonej w § 6 ust. 1.  



 

 

Wzór umowy – „Usługa sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach 
przy ul. Sądowej 2 i ul. Kazimierzowskiej 31 oraz dla budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 
3 oraz wykonanie przeglądu  i inwentaryzacji urządzeń gaśniczych w wymienionych obiektach..”                           Strona 7 

 

6. Przewidziane w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 
przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 
zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych  
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także  
po jej rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną  
mu udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także  
nie udostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych  w umowie o ile 
informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika 
 z obowiązujących przepisów, lub orzeczeń sądowych. 

2. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy  
na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 
wykonawcy. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu.  

2. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2022 r., poz. 1360 ze zm.). 

4. Integralną część umowy stanowi: Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

5. Umowę sporządzono i podpisano  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron*/ Umowę podpisano elektronicznie*.  

*niepotrzebne skreślić 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
Dokonano kontroli wstępnej              Niniejszy wzór umowy  
Niniejsza umowa ma zabezpieczenie      zatwierdzam:  
finansowe.        
 
....................................................                                     …………………………. 
 (Główny Księgowy)                                                  (Zamawiający) 
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